Comissão de Neuropsicologia
Registro de Reunião 05/2017 (05/06/17)

Assuntos Discutidos / Encaminhamentos


Inicialmente o grupo de colaboradores atualizou as informações acerca do II
Encontro

Paranaense

de

Neuropsicologia:

programação,

palestrantes

confirmados, mini cursos, comissão científica e inscrições;


Apresentação da nova integrante do grupo: Luiza Muller que trabalha no
hospital de reabilitação. E-mail dela é luizacm@hotmail.com e celular 996454190.



Jornada de Avaliação Neuropsicológica: Everton irá conversar com Camila
sobre a possibilidade de sua participação. Nenhum colaborador presente na
reunião de hoje poderá participar do evento da semana que vem;



Apresentado o caderno do planejamento estratégico da atual gestão e as
portarias de nomeação dos participantes Ana Paula, Raphael e Talita. Os
participantes Elena e Everton completam 3 encontros consecutivos e
manifestam interesse em obter portarias em seus nomes;



Caderno Temático de Neuropsicologia:



Maria Joana fez um apanhado sobre a história do GT e seus
desdobramentos, seguida por Ana Paula que relatou sua experiência com o
IBNeC. Pensar na história da Neuropsicologia para propiciar fundamentos
para a prática da atuação do profissional hoje (orientar).



Discussão das ideias propostas pela Maria Joana via e-mail:
1) Breve histórico da neuropsicologia nacional, Cândida, Beatriz, Mirna, Maria
Alice, SBNP (1988) SLAN (1989) 2 ou 3 parágrafos no máximo.



2) Revisão do histórico da neuropsicologia no Paraná - 1 ou 2 parágrafos
sobre o início dos trabalhos do Romanelli (data que a disciplina de
Neuropsicologia assumiu esse nome na UFPR) e da Tatiana no Depsi (ver
datas principalmente da primeira vez que teve oficialmente a disciplina de
Neuropsicologia na UFPR). 1 ou 2 parágrafos do início das pesquisas em
neuropsicologia no Paraná com Maribel Doro e Monica Bigarella, onde eu
comecei em 1986, e introdução das atividades no HC em 1992.



3) Legislação pertinente à área. O que já tem autorização do Conselho?
Aspectos éticos.



4) Papel do CRP 08 na Neuropsicologia, criação do GT de neuropsicologia
em 2010; reprodução do texto na íntegra, uma vez que foi apresentado em
uma plenária em agosto de 2010.



5) Criação da Comissão de Neuropsicologia Gestão de 2017 - Revisão das
propostas do GT para ver se os membros desta comissão estão de acordo,
se ocorreram mudanças substanciais da neuropsicologia que modifiquem
posições tomadas na ocasião há 7 anos (vale mencionar a resolução do CFF
sobre fonoaudiologia e neuropsicologia em 2014??)



6) Escrever um posicionamento desta comissão sobre temas pensando
sempre que este posicionamento poderá direcionar o trabalho de
neuropsicólogos no Paraná - métodos de formação, pesquisa e atuação
(avaliação,

reabilitação

e

outras

formas

(participação

em

equipe

multidisciplinar, exames de imagem, forense, escolar, hospitalar, entre
outras)).


7) Contato com outras comissões de outros estados, se houver (somos a
primeira??)
Verificar para a próxima reunião:



Para lançar / publicar o caderno temático no congresso (EPP) em Agosto de
2018 ele deve estar aprovado até quando?
Prazos



Se pensarmos num prazo de gráfica de três meses deve estar pronto para
impressão em Abril e o modelo pronto para aprovação do CRP em Fevereiro.



Em Julho concluiremos o projeto para aprovação em plenária e se aprovado
em Agosto a Maria Joana nos entrega o histórico (itens 1, 2 4 e 5). A Luiza
trará a legislação e aspectos éticos neste mesmo prazo de Agosto (item 4).
Ficam os itens 5, 6 e 7 a serem definidos.

